
Tech in de
Sterkplaats

Bedenken, Bouwen, Beleven

Ultieme beleving van
technologie door
ervaringsdeskundigen



MISSIE 
Mensen met een verstandelijke beperking beter
faciliteren in hun ontwikkeling

De hoogste kwaliteit van leren wordt bereikt 
indien men zelf het eigen leren vormgeeft.

Ieder mens heeft recht op levenslang leren passend
bij de eigen passies en talenten. Onze missie is de
mogelijkheden tot de ontwikkeling van mensen met
een verstandelijke beperking veel beter te benutten. 

We willen deze mogelijkheden zichtbaar maken
aan de mensen zelf en aan de samenleving. Dit
leidt tot een hogere participatie en meer
zelfvertrouwen



Hoe TECH hun leerbeleving beïnvloedt

Het gemak van het opzetten van een team

Programmeren in de Sterkplaatsen (Scratch en
App Inventor

Op afstand samenwerken in een remote team

Techniek interactie tussen Sterkplaatsen

Meebouwen aan de Augmented Reality App

Inhouds
opgave

Aandachtspunten



Hoe TECH hun leerbeleving
beïnvloedt, ongeacht hun
denk- en begripsniveau

Dit proces zorgt ervoor dat de hoogste kwaliteit
van leren wordt bereikt 

Ons manier van werken en leren is sterk
beïnvloedt door technologische vooruitgang. 

Door het faciliteren en begeleiden van diverse
visuele technologie-leeromgevingen aan de
ervaringsdeskundigen, worden deze in de
gelegenheid gesteld om zeer zelfstandig en op
een ondernemende wijze  games en applicaties
te bedenken, te vormgeven en te bouwen
(programmeren). 



Programmeren in de
Sterkplaatsen,  Scratch en
App Inventor

http://appinventor.mit.edu/

 Gebruik makend van het programmeerplatform
'Scratch' van het Massachusetts Institute of
Technology (MIT) krijgen de
ervaringsdeskundigen vaardigheden
aangeleerd om Role Playing Games en
applicaties te bedenken en te ontwikkelen.

https://scratch.mit.edu/

Door middel van het programmeerplatform
'App Inventor', ook van MIT, worden de
deelnemers begeleid in het bedenken en
bouwen van Native en Hybride apps. 



Websites bouwen in de
Sterkplaatsen,  HTML , CSS
en JavaScript

De ervaringsdeskundigen worden in de
Sterkplaatsen begeleidt in het opdoen van
kennis over het 'Front-end programmeren van
websites. 

HTML, CSS en Javascript zijn verschillende
onderdelen van een website. Samen voorzien
ze de structuur, het uiterlijk en de functionaliteit
die de bezoekers te zien krijgen.



Leerdoelen via
Scratch

Leerdoelen via   
 App Inventor

Online Games Programmeren
Grafisch Vormgeven
Media bestanden converteren en
gebruiken
Muziek maken 

Mobiele (Native) Apps bouwen. (te
downloaden via Apple App store en
Google Play store
Hybride Apps bouwen (werken zowel op
Android als IOS)
Huisautomatisering (Domotica) apllicaties



Op  afstand samenwerken
in een remote team

STAP 1

Elke ervaringsdeskundige moet op de
hoogte zijn van alle regels.

Duidelijke richtlijnen opstellen

STAP 2

Weet welk ervaringsdeskundige het
meest geschikt is voor online
samenwerken.

Rekruteer met aandacht.

STAP 3

https://gather.town/app/ejPfIlV5c1nUIl
T7/SDG%20Caf%C3%A9%20Groning
en

Inrichten van vergader platform
via Gather.Town

STAP 4

Houd contact via regelmatige
vergaderingen en check-ins.

Behoud teambetrokkenheid.

STAP 5

Gebruik dezelfde
communicatieplatforms
binnen alle LFB
Sterkplaatsen.

Maximaliseer de
communicatie.



Geschiktheid
voor werken op
afstand per
Sterkplaats

Ook thuiswerkend leren

Wolvega
20%

Leewarden
20%

Drachten
20%

Assen
20%

Groningen
20%

Wanneer meerdere Sterkplaatsen de
techniek-trainingen mogelijk maken
voor de ervaringsdeskundigen, is het
handig om de krachten per locatie te
bundelen en de handen in één te slaan
om samen te werken aan projecten en
uitwisseling van kennis en ervaring.



Inzet werken op
afstand voor
aandacht behoud 
Hoe thuiswerken misschien de beste
keuze is

Werken op afstand kan voor ieder deelnemende
ervaringsdeskundige een oplossing bieden, wanneer ze
steeds meer tijd gaan inzetten en samenwerken in het
aanleren van de geboden trainingen, en niet persé alleen
vanuit een centrale locatie hoeven te werken.



Extra focus op nieuwe taken en leerdoelen

Wat is de volgende stap in LFB Tech Sterkplaats

Ontwikkeling VerGe App voor ultieme beleving van leefomgeving

Voortdurende investering in kennis ontwikkeling

Zorg voor rust en geestelijke gezondheid binnen de tech projecten

Geografische spreiding van Tech kennisontwikkeling binnen de
Nederlandse LFB  



Mee bouwen
aan de App in
Augmented
Reality 

Ultieme Beleving van hun
Leef omgeving



ONDERWIJS EN BELEVING

Augmented Reality als een platform van onderwijs en
vermaak voor mensen met verstandelijke beperkingen
en om de zorg te laten aansluiten aan hun behoeftes.
Door middel van communicatie meer invloed geven op
hun leefwereld

VERZAMELOBJECTEN

Leefomgeving voorzien van digitale verzamelobjecten
om communicatie te bevorderen en de zorg te laten
aansluiten aan hun behoeftes. 

BEVORDERING VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN

Bevordering van geheugen, oriëntatie, aandacht en
het vermogen om problemen op te lossen door
verzameling van objecten

Waarom
Augmented
Reality?

Aanpasbaar aan
persoonlijke voorkeuren



Wetenschap en
technologie brengen
een revolutie teweeg in
ons leven, maar
herinnering, beleving en
traditie vormen onze
omarming daarvan

ONDERWIJSTECHNOLOOG



 Zijn  er nog
vragen?

Stuur het naar ons! We hopen dat je iets nieuws hebt
geleerd.

 


